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Työllisyysrahaston hallitus on päättänyt esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen pitämistä
nykytasolla vuonna 2023 kokouksessaan 24.8.2022.
Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 1,54 prosenttiyksikköä, jossa on huomioitu 1.1.2023 voimaan tulevan
muutosturvan rahoitusta varten tehty erillinen 0,03 prosenttiyksikön maksujen korotus. Työntekijöiden maksu olisi 1,50
prosenttiyksikköä kuten vuonna 2022.
Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,52 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma
enintään noin 2,2 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 2,06 prosenttia (palkkasumman 2,2 miljoonaa euroa
ylittävältä osalta).
Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 524
euroa kuukaudessa vuonna 2021. Mediaaniansion verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja
634,32 euroa vuodessa (52,86 euroa kuukaudessa), mikä on saman verran kuin vuonna 2022.
Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin, joiden pohjalta on laadittu myös
rahaston talousarvio vuodelle 2023. Maksuennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja
muut rahaston menot tulevana vuotena.
- Työttömyysvakuutusmaksujen nykytaso turvaa rahaston maksuvalmiuden ja etuuksien rahoituksen myös ensi vuonna ja
samalla rahaston suhdannepuskuri vahvistuu. Työllisyysrahaston rahoittamat työttömyysturvamenot ovat laskeneet
samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa. Viimeaikaiset muutokset sekä talousnäkymissä että työllisyyden
kehityksessä ovat kuitenkin lisänneet epävarmuutta, kertoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.
Vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta johtuvia, jyrkästi kasvaneita työttömyysturvamenoja
rahoitettiin Työllisyysrahaston suhdannepuskurilla sekä maltillisilla työttömyysvakuutusmaksun korotuksilla. Lisäksi
Työllisyysrahaston maksukyky turvattiin ottamalla lainaa ja laskemalla liikenteeseen joukkovelkakirjalainoja.
Työllisyysrahaston suhdannepuskurissa oli nettovarallisuutta 633 miljoonaa euroa 31.12.2021, kun ennen koronapandemiaa
vuoden 2019 lopussa puskurissa oli varoja 1 668 miljoonaa euroa. Viimeisimmän arvion mukaan suhdannepuskurissa on
varoja 1 067 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa.
Työllisyysrahaston hallintoneuvosto tekee lopullisen päätöksen esityksestä työttömyysvakuutusmaksujen tasosta sosiaali- ja
terveysministeriölle torstaina 25.8. Eduskunta vahvistaa lopulliset työttömyysvakuutusmaksut syksyllä.
Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla.
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